Bỏ thuốc lá: các lợi ích
Bỏ hút thuốc cải thiện chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ. Ngay
sau điếu thuốc cuối cùng, cơ thể bạn sẽ cảm nhận được các lợi ích này.

Ngưng hút thuốc
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24

năm

giờ

Lựa chọn sinh lực
dồi dào hơn

Lựa chọn lá phổi
khỏe mạnh

Các ảnh hưởng xấu của
thuốc lá đến khả năng
sinh sản của nam giới
và nữ giới sẽ được hồi
phục. 5

Lá phổi của bạn sẽ hoạt
động tốt hơn1
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tháng
Lựa chọn cảm
giác trẻ trung

Lựa chọn giàu
năng lượng hơn

Làn da bạn sẽ trở nên trẻ
hóa - Bạn có thể trông trẻ
ra đến 13 tuổi. 4

Tuần hoàn sẽ được cải
thiện, giúp cho hoạt
động thể lực dễ dàng
hơn…điều này sẽ mang
lại cho bạn nhiều năng
lượng hơn. 2

Lựa chọn
giảm ho
Ho, khạc đàm và
khò khè giảm. 3

Lựa chọn sống lâu hơm
Bao nhiêu năm có thể được kéo trở lại?
Bao nhiêu năm sẽ được thêm vào tuổi thọ ước tính nếu bạn ngưng thuốc ở các lứa tuổi này. 6
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Ngưng thuốc trước 40 tuổi
Cùng lúc làm giảm nguy cơ tử vong bởi các nguyên nhân liên quan đến hút thuốc đến
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Tài liệu này được soạn thảo với mục đích hỗ trợ các
chuyên viên y tế giải thích các lợi ích của việc bỏ
thuốc lá cho người bệnh.
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